
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi: 

“Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

năm 2022

#DiaDiemNgayBanHanh

                 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Công văn số 1862/SGDĐT-HSSVPC ngày 08/9/2022 của Sở      Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi 
“Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 
2022 (gọi tắt là Cuộc thi), Phòng Giáo dục và     Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện 
một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về nội dung Cuộc thi; vận động, khuyến 
khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học     sinh tại 
đơn vị tích cực tham gia Cuộc thi.

2. Thời gian, địa chỉ tham gia Cuộc thi
- Thời gian dự thi: từ 10h00 ngày 12/9/2022 đến 09h30 ngày 03/12/2022.
- Địa chỉ tham gia cuộc thi: Thí sinh đăng ký tài khoản và tham gia làm bài 

thi trực tuyến tại trang điện tử của Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn.
(có Công văn hướng dẫn đính kèm)
3. Các đơn vị phân công cán bộ đầu mối thường xuyên cập nhật thông tin 

chính thức về Cuộc thi trên các trang thông tin điện tử: 
- http://hocvalamtheobac.vn, 
- http://www.moet.gov.vn, 
- http://www.doanthanhnien.vn, 
- http://www.gdtd.vn 
- Và Fanpage: https://www.facebook.com/hocvalamtheobac/; 
- Theo dõi, thống kê số liệu,                                rà soát thông tin thí sinh tham gia gửi về Phòng 

Giáo dục và Đào tạo qua kênh điều hành (Bộ phận NGLL nhận) trong báo cáo sơ 
kết học kỳ I về thực hiện nhiệm  vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, năm 
học 2022-2023 của đơn vị.

Nhận được công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các trường nghiêm túc 
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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